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OŚWIADCZENIE POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW ZWIERZĄT FUTERKOWYCH
w związku z przyjętą 17 września br.przez Sejmik Zachodniopomorski uchwałą w sprawie
zajęcia stanowiska odnośnie wpisania norki amerykańskiej na listę gatunków obcych
i inwazyjnych oraz zaostrzenia przepisów przy zakładaniu ferm norki amerykańskie
Członkowie Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych (PZHZF) zgadzają się z ideą
zawartą w wyżej wymienionej Uchwale, mówiącą o tym, że hodowcy powinni
współpracować z okolicznymi mieszkańcami, w celu wypracowania wspólnych rozwiązań.
W związku z powyższym Związek wyraża gotowość do podjęcia mediacji pomiędzy
samorządami, mieszkańcami a hodowcami. Jesteśmy przekonani, że otwarty dialog
pozwoli rolnikom prowadzić swoją działalność, przy jednoczesnym uszanowaniu woli
lokalnej społeczności.
Nie popieramy jednak postulatów dotyczących wprowadzania nowych zaostrzeń,
ponieważ już dziś każda budowa ferm obostrzona jest krajowymi przepisami prawa, które
bardzo rygorystycznie i szczegółowo określają zasady inwestycji. Obecny poziom regulacji w
zakresie działalności hodowlanej jest restrykcyjny i w naszej opinii dodatkowe obostrzenia są
bezzasadne. Działanie Sejmiku Zachodniopomorskiego traktujemy więc jako działanie
wymierzone w lokalnych rolników, którzy swoją uczciwą i ciężką pracą działają na rzecz
rozwoju lokalnego rolnictwa oraz regionalnej społeczności.
Pragniemy podkreślić, że członkowie Związku prowadzą swoją działalność zgodnie
z przepisami prawa, z poszanowaniem środowiska i dobrostanu zwierząt. Nie zgadzamy się
na sytuację, w której ze względu na protesty mieszkańców, rolnik nie może prowadzić swojej
działalności. Wyrażamy głębokie ubolewanie, że Radni z Sejmiku Zachodniopomorskiego
uderzają w branżę, która w ich województwie zatrudnia blisko 2 000 ludzi, a w branżach
związanych z hodowlą pracę dodatkowo znajduje blisko 1000 osób. Branżę, która wspiera
lokalne inicjatywy. Hodowcy z tego regionu aktywnie działają na rzecz rozwoju regionu,
m.in. poprzez ufundowanie boisk szkolnych w Goleniowie, rozbudowę szpitala
w Nowogardzie, czy wspieranie Fundacji na rzecz dziecięcego oddziału onkologicznego
w Szczecinie, sponsorowanie drużyn piłkarskich.
Nie zgadzamy się na walkę z branżą, która wspierając lokalne społeczności, wspiera cały
sektor rolnictwa w Polsce. Władze naszego kraju i władze samorządowe podejmując decyzje
muszą brać pod uwagę znaczenie poszczególnych branż dla ogólnonarodowego dobra i nie
mogą zapominać o funkcji jaką pełnią rolnicy:


Hodowla zwierząt futerkowych to jakość w ekologicznym środowisku: zakładanie
ferm na wszelkiego rodzaju nieużytkach (tam gdzie inna uprawa / inna hodowla
zwierząt nie jest możliwa), utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego;
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Zatrudnienie rodzinne – hodowla zwierząt futerkowych charakteryzuje się rodzinną
strukturą zatrudnienia, często fermy prowadzone są od pokoleń, utrzymując tym
samym tradycję w polskim rolnictwie przejmowania gospodarstwa przez młodsze
pokolenie;
Obecnie w Polsce funkcjonuje około 2 000 ferm, które dają zatrudnienie 25 tysiącom
osób (osoby związane bezpośrednio z fermami oraz wokół branży – dostawcy,
producenci, itp.).

Jednocześnie Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych pragnie podkreślić, że fermy
zrzeszone w Związku (przede wszystkim małe, rodzinne gospodarstwa) podlegają
wewnętrznym obostrzeniom i rygorystycznej certyfikacji. Unormowaniu podlegają m.in.
warunki bytowe zwierząt, dobrostan zwierząt oraz jakość żywienia. Obecnie przeprowadzana
jest certyfikacja ferm. W przypadku nie spełniania przez fermę określonych standardów
hodowca nie otrzymuje certyfikacji. Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych
wprowadził Kodeks Dobrych Praktyk, który normuje wszelkie aspekty działalności ferm dla
spełnienia najwyższych standardów.
Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych negatywnie ocenia działalność hodowców,
którzy nie przestrzegają przepisów w zakresie ochrony środowiska, weterynarii oraz
dobrostanu zwierząt. Jako odpowiedzialni przedstawiciele trudnej i wymagającej branży,
przykładając szczególną wagę do jakości hodowli nie zgadzamy się na uogólnianie opinii na
temat branży na podstawie jednostkowych, znacząco negatywnych wydarzeń.
Hodowla zwierząt futerkowych opiera się na dwóch podstawowych filarach: dobrostanie
zwierząt oraz jakości i bezpieczeństwu hodowli. W imieniu członków zrzeszonych w Związku
(blisko 80% wszystkich hodowców) pragniemy podkreślić, że szczególną wartość ma dla nas
dobro sąsiedzkie, współpraca z lokalnymi mieszkańcami i władzami samorządowymi.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o spotkanie, celem przedstawienia sytuacji
w branży oraz określenia obszarów współpracy i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości
związanych z hodowlą. Jesteśmy gotowi do podjęcia dialogu, oferując jednocześnie pomoc
w wypracowaniu rozwiązań w kwestiach problemowych.
Z wyrazami szacunku

Daniel Chmielewski
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